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rine izin vermek gerekir. Hz. Peygamber'in 
bu yöndeki davranışı bir örnek oluştur
maktadır (Buhar!, "Edeb" , 18; Müslim . 
"Mesacid", 41-43). Namaza yeni başla
yan çocuklara sevdikleri şeyleri almak su
retiyle heveslerini arttırma yönüne gidi
lebilir. Ancak bu uygulamada ibadetin 
maddi bir karşılık için yapıldığı izieniminin 
verilmemesine dikkat edilmelidir. Çocuğa 
namazda ve namaz dışında okunan bazı 
kısa duaların öğretilmesi ibadet bilincini 
besleyen bir uygulama olarak önem taşır 
(Buhar!, "Cihad", 25; Nesa!, "İstraze", 6). 
Bunun yanında küçük çocukların belli bir 
yaştan itibaren oruç tutmaya alıştınlma
sı gerekir. Klasik kaynaklarda bu hususta 
da kolaylaştıncı olmayı, çocuğu zorlama
mayı, kendi arzusuna göre davranması
na imkan vermeyi tavsiye eden açıklama
lar vardır. Hz. Peygamber dönemindeki 
uygulamanın da bu şekilde olduğu anla
şılmaktadır (Buhar!, "Şavm", 47; Müslim. 
"Şıyam", 136) . 
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iBADETHANE 

Babürlü Hükümdan Ekber Şah'ın 
(ö. 1014/1605), 

çeşitli din ve inanç sistemlerine 
mensup bilginiere dini konularda 

münazara yaptırmak amacıyla 
inşa ettirdiği bina 
(bk. EKBER ŞAH). 

iBADIYYE 

(bk. İBAziYYE). 

i B AHA 

(bk. İBAHİYYE). 
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iBAHiYYE 
(~~f'l) 

Dinin emirleriyle 
ahlaki ve kanuni düzenlemeleri 

L benimsemeyen gruplara verilen ad. _j 

Sözlükte "açıklamak; serbest bırakmak, 
meşru saymak" anlamına gelen ibahanın 
ism-i mensubu olup sonundaki ta çoğul 
ifade eder. Kelime terim olarak "kanun
ların, dini emirlerin ve ahlak kurallarının 
bağlayıcılığını kabul etmeyip her şeyi mu
bah gören kimseler" diye tanımlanabilir. 
Tehanevl, ibahllerin mülkiyet hakkını ta
nımadıklarını, her türlü serveti hatta ka
dınları bile ortak kabul ettiklerini söyle
dikten sonra bu zümrenin bütün yaratık
ların en kötüsü olduğunu belirtir (Keşşaf, 
I, 79-80). Hemen her toplumda mevcut 
olan ibahller, ilke ve görüşleri belli bir 
mezhep veya bir grup olmayıp dinin emir 
ve yasakları na, ahlaki ve kanuni düzenle
melere karşı çıkan fırkalar için kullanılan 
ortak bir isimdir. 

İslam mezhepleri tarihi müelliflerinin 
bir kısmı ashabü'l-ibahanın sadece İslam'
dan önceki Mezdekiyye ile İslam'dan son
raki Babekiyye ve Maziyariyye'den ibaret 
olduğunu söylerken (mesela bk. Bağdadl, 
s. 266-269; Fahreddin er-Razi, s. 74) Mu
hammed b. Hasan ed-Deylemi, ibahiyyeyi 
Batıniyye'nin muhtelif isimlerinden biri 
olarak kabul eder (Me?hebü'l-Batıniyye, 
s. 21 ). Bu görüşler kısmen doğru olmak
la birlikte aşırı Şii grupları ile sGfiyye için
deki ibahlleri ibahiyyenin kapsamı dışın 

da bırakmaktadır. İbahl fırkaları, genel
likle ayet ve hadislerin zahiri manaları ya
nında batıni manalarının da olduğunu ileri 
sürerek batına yönelme bahanesiyle nas
ların zahirini hiçbir kurala bağlı kalmadan 
te'vil etmişler, bu şekilde dini hükümleri 
geçersiz hale getirmişlerdir. Mesela bazı 
aşırı Şii grupları, naslarda yer alan helal 
ve haramların yapılması veya yapılmama
sı gereken işler olmayıp "imamları seven
lerle münasebeti sürdürmek ve düşman
larıyla her türlü ilişkiyi kesmek" anlamına 
geldiğini iddia etmişlerdir. Bunun yanın
da dinin imam ın bilinmesi ve sevilmesin
den ibaret olduğunu , haramlardan sakın
manın gerekli olmadığını söyleyerek her 
türlü davranışı mubah sayanlar da vardır. 
İbahi düşüneeye yönelen gruplar başta 
aşırı Şii toplulukları olmak üzere şu fırka
lara ayrılır: 

Hattabiyye. Ca'fer es-Sadık'ın ilahlığını 
ve Ebü'I-Hattab'ın peygamberliğini ka
bul eden bu zümre dini yasakların bir kıs-



mını geçersiz saymış, namaz. hac, zekat 
gibi farzlar konusunda kayıtsız davran
mış, haramları ve farzları çeşitli yorum
lara tabi tutarak bunların kendilerinden 
uzak kalınması veya sevilmesi gereken 
belli kişileri ifade ettiğini ileri sürmüştür. 
Allah'ın Ebü'I-Hattab vasıtasıyla dini mü
kellefiyetleri üzerlerinden kaldırdığını id
dia eden Hattabiyye'nin Muammeriyye 
kolu da ibahiyyeye dahildir. Bunlara göre 
yenilmesi haram kılınan yiyecekler. ayrıca 
zina, hırsızlık, içki. mahremlerle evlenme 
ve livata mubahtır (bk. HATTABiYYE). 

Beşeriyye (Bişriyye). Muhammed b. Be
şir ei-Küfi tarafından kurulan ve Mem
türiyye diye de anılan bu aşırı Şii fırkası, 
beş vakit namaz ve ramazan orucu dışın
da kalan bütün dini hükümleri geçersiz 
sayarak mahremlerle cinsi münasebeti 
ve livatayı mubah kabul eder (Nevbahtl, 
s. 70-7 I; Ebu Halef el-Kumml. s. 60). 

Nusayriyye. İbnü'n-Nusayr en-Nemiri'
ye izafe edilen aşırı Şii bir fırka olup dini n 
yasakladığı hususları işlemeyi, mahrem
lerle evlenmeyi ve eşcinselliği caiz gördü
ğü nakledilir (bk NUSAYRİLİK). 

Muhammise ve Albaiyye (Ulyaiyye). Aşı
rı Şia fırkalarından olan bu iki grupta da 
islam'ın emir ve yasakları konusunda iba
ha telakkisinin hakim olduğu rivayet edi
lir (Ebu Halef el-Kumml. s. 59-60) . 

İsmailiyye . Dinin zahiri ve batını oldu
ğunu ileri sürerek batıni anlamlara yöne
len ve Batıniyye olarak da adlandırılan is
mailiyye'nin bir kısmı te'vil metodunu öl
çüsüz bir şekilde kullanmış ve dini hü
kümlerin insanlar için engel oluşturduğu 
gerekçesiyle ibahaya yönelmiştir. Muham
med b. İsmail'in zuhuru ile Hz. Peygam
ber'in şeriatının hükümsüz kalacağı dü
şüncesi, özellikle Nizariyye bünyesinde 
Hasan Ala Zikrihisselam'la (ö. 56111166) 
yeni bir devri n başladığının ve islami hü
kümlerin iptal edildiğinin ilanı fırkanın 
ibahiliğe yönelmiş olduğunun önemli de
lillerindendir. ismailiyye'nin Müsta'liyye 
kolu ise te'vili kabul etmekle birlikte dinin 
hükümlerine bağlı kalmış ve bundan do
layı ibahiyyeden sayılmamıştır. ismailiyye 
gruplarından ibahiyyeye yönelen diğer 

bir kol, Fatımi ismaililiği'ni reddeden ve 
Muhammed b. İsmail'in islam'ı nesheden 
bir şeriatla zuhur edeceğini ileri süren 
Hamdan Karmat'a mensup Karmatiler'
dir. ibadetleri tamamıyla batıni anlamda 
te'vil eden bu grup (N evbahtl, s. 6 I -62; 
Ebu Halef el-Kum ml, s. 83-84) Arap yarı
madasının doğusunda varlığını uzun süre 
devam ettirmiştir. Karmatiler'in devamı 
sayılan Ebu Said ei-Cennabi'ye mensup 

gruplar Hz. Peygamber'i benimsedikleri 
halde namaz, oruç ve diğer ibadetleri Ebu 
Said'in üstlendiğini ileri sürerek terket
mişler ve her türlü hayvan etini yemeyi 
mubah saymışlardır (Nasır-ı Hüsrev. s. 
ı 4 7-148). ismailiyye içinde kurucusu Gıyas 
adlı bir kişiye mensubiyetinden dolayı Gı
yasiyye diye anılan grup, fırkanın lideri ta
rafından yazılan el-Beyan adlı kitaba da
yanarak zahir anlayışının hatalı ve batı! 
olduğunu ileri sürmüş ve şeriatın birçok 
emir ve yasağına uymamayı mubah say
mıştır. Haltıyye diye anılan bir başka top
luluk ise kıyametin varlığını inkar etmiş, 
namaz, oruç, hac ve zekatın birer sem
bolden ibaret olduğunu düşünmüştür 
(M. Cevad MeşkGr, s. 235-236, 401-402). 

Keysaniyye. Muhammed b. Hanefiyye'
nin imametine, bazan da ulühiyyetine ina
nan bu zümre içinde Hamziyye, Cenahiyye 
(Harisiyye) ve Beyaniyye fırkaları ibahiliğe 
yönelmiştir. Hamza b. Umare el-Berberi'
nin mensuplarından oluşan Hamziyye'ye 
göre imam ı tanıyanlar dini emir ve ya
saklardan sorumlu değildir (Nevbahtl, s. 
25; Ebu Halef el-Kumml, s. 32, 34, 56). Ab
dullah b. Haris'e mensup olan Cenahiyye'
ye göre de imamı tanıyan kimse her türlü 
fiili işiernekte serbest olup ibadetler Ali 
ailesinden sevilmesi gerekenierin isimle
ri. haramlar ise muhaliflerinin adlarıdır 
(Nevbahtl, s. 29, 32; Bağdadl. s. 245). Be
yan b. Sem'an'ın bağlılarından meydana 
gelen Beyaniyye ise islam şeriatının kıs
men neshedildiği iddiasıyla yasaklanan 
hususlar konusunda kayıtsız kalmıştır 
(bk. BEYAN b. SEM'AN). Abbasi taraftarı 
olan Ravendiyye fırkası içinde mütalaa 
edilen Ebu Müslimiyye de ibahiliğe mey
letmiştir. Ebu Müslim-i Horasani'nin ima
metine ve ölmediğine inanan bu gruba 
göre insanın kurtuluşa erebilmesi için 
imamı tanıması kafidir. imarnın bilinme
si insanları emir ve yasak kaydından kur
taracaktır (Nevbahtl, s. 4 1-42; Şehristanl, 
I, 154). 

Meymiiniyye. Bazı mahremlerin .birbi
riyle evlenınesini mümkün gören Harici 
fırkalarından Meymuniyye ile pek çok di
ni emir ve yasağı mubah sayan Yezidiyye 
de ibahi fırkalardan sayılmaktadır (Bağ
dadl, s. 279-281; Şehristanl, 1, 129, 136) 

Hürremiyye (Hürremdlniyye). islam'dan 
önce iran'da ortaya çıkan Mezdekiyye'nin 
etkisi altında kalarak haramları mubah 
kabul eden bu fırka Babekiyye ve Maziya
riyye gruplarına ayrılmıştır. Abbas! hali
felerinden Me'mun ve Mu'tasım zama
nında isyan eden Babek'in mensupları 
olan Babekiyye, AbdGlkahir el-Bağdadi'-
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nin nakline göre (el-Far/(:, s. 269) çocukla
rına Kur'an-ı Kerim'i öğretmekle birlikte 
namaz kılmaz, oruç tutmaz ve ci h adı ge
rekli görmezlerdi. Ayrıca içki içmeyi ve 
zor kullanmamak şartıyla gayri meşru cin
sel ilişkiyi mubah sayariardı (bk. BABEK). 
Muhammire'nin düşüncelerini Cürcan'
da yaymaya çalışan Maziyar'ın mensup
ları olan Maziyariyye de düşünce bakımın
dan Babekiyye'ye paralel bir fırka özelliği 
taşır (a.e., s. 268-269). Bu arada Mukan
naiyye, Hulmaniyye ve Kerramiyye'de de 
ibahiliğe rastlanmaktadır (a.e., s. 257-260; 
Şehristanl, ı. ı 54 ). 

Sufiyye. İlk süfiler inanç konusunda ta
viz vermeyen samimi ve zahid kimseler 
olduğu halde zamanla tasawuf felsefe
sinin oluşması ve sufiliğin manevi hayatı 
etkilernesiyle ibahi düşünce de görülme
ye başlanmıştır. Sahte sufiliğin ibahiliğe 
meyletmesinin sebeplerini Allah'ın itaat 
ve ibadete muhtaç olmadığı, sonsuz Iu
tuf ve keremiyle günahları bağışlayacağı, 
dini emir ve yasakların sağlayacağı ma
nevi yücelişin riyazetle elde edilebileceği, 
esasen bunun insanın yapısında mevcut 
olduğu. ebedi mutluluk veya felaket ezel
de takdir edildiğinden dini kurallara uy
manın bir önem taşımayacağı şeklinde 
özetlemek mümkündür. Bir kısım aşırı Şii 
gruplarında olduğu gibi bazı süfiler de 
ayet ve hadislerin zahiri manaları yanın
da batıni manalarının da bulunduğunu 
ileri sürmüşlerdir. Şii ibahiyyesi imarnın 
ve önde gelen cemaatinin tarihi rolünü 
benimseyip yansıtırken süfiyye, naslara 
dayanılarak düzenlenen namaz ve oruç 
gibi zahiri arnelleri daha çok ferdi olarak 
reddetme yoluna girmiştir. İbahl sufilere 
göre şeriat alimlerinin kuralları ve skolas
tikyorumları, Allah'ın tecelli ettiği gönül
lerdeki aydınlıkla mukayese edilemeye
cek kadar suni ve sathidir. Bu noktadan 
hareket eden süfiler aşırı Şiiler'in, "Ken
disini imama vakfeden kişi şeriat kural
larını yerine getirmese bile affedilecektir" 
şeklindeki düşüncelerinden etkilenerek 
kemale ulaşan bir abidin Allah dostu sa
yıldığını, böylesinin h ür ve serbest olaca
ğını, ilahi emirleri zorlama ile değil sevgi 
ile yerine getireceğini ve hatalarından do
layı affedileceğini düşünmüşlerdir. Hat
ta kamil bir sufinin tabiatı itibariyle gü
nah işleyemeyeceğini, onun gayri meşru 
gibi görünen fiilierinin başka şek,ilde an
laşılmasının gerektiğini ileri sürmüşler
dir. Bilhassa dinle bağdaşmayan şathiy
yat tü ründeki sözlerin ayıplanmaması iba
hi süfilerce bir esas olarak benimsenmiş
tir. Bundan dolayı süfi, şeyhinin yaptığı iş
ler görünüşte şeriata aykırı olsa da ona 
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mutlak şeki lde itaat etmelidir. Bu husus
lar şeriatla sOfiyye öğretileri arasında bir 
çatışmanın ortaya çıkmasına sebep ol
muştur. Dini n emir ve yasakları konusun
da ısrarlı olan Nakşibendiyye ve Kadiriyye 
gibi tarikatiara mensup sOfiyye ile muha
lifleri arasındaki mücadeleler yüzünden 
ibahiyyeye meyledenler "şeriatsız sOfiler" 
diye anılmıştır. Dini kurallara bağlı kalan 
sQfilere göre Kalenderller ile Bektaşller 
bu gruba dahildir (bk. GALiYYE). 
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Tam adı el-İbane 'an uşuli'd-diyane 
olan eseri ibnü'n-NedlmKitdbü ~t-Tebyin 
'an uşuli'd~din şeklinde kaydetmektedir. 
eJ-İbdne'nin, Eş'arl'nin Mu'tezile mezhe
binden ayrılışının hemen ardından veya 
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hayatının son günlerinde kaleme alınmış 
olabileceği ileri sürülmüştür. Eser üzerin
de ciddi bir çalışma yapan Fevkıyye Hü
seyin Mahmud'un isabetli görünen kana
atine göre kitap, Eş'arl'nin Ehl-i sünnet 
mezhebine intisap edişinin bir gösterge
si olarak bu intisabın ilk günlerinde yazıl
mış olmalıdır ( el-İbane, neşredenin girişi, 

s. 78, 90-91 ). Bazı kaynaklarda Eş'arl'nin 
eJ-İbdne'yi Hanbeli alimi Berbeharl'ye 
takdim ettiği, ancak onun Selef temayü
tü ne çokyakın olan bu eseri bile tasvip et
mediği kaydedilirse de (İbn Ebu Ya 'la, 11. 
18; ibn Asa kir, s. 391-392; Hasan b. Ali ei
Ahvazl, s. 157-159) Fevkıyye Hüseyin, söz 
konusu iddia ile bağlantılı görünen bazı 
olayların Eş'arl'ye ait hayat çizgisiyle bağ
daşmadığını söyleyerek bunu asılsız ka
bul eder ( el-İbane, neş redenin girişi, s. 90) . 

Düzenli bir iç sisteme sahip olmayan 
el-İbdne'nin Fevkıyye Hüseyin neşrindeki 
bölümleme göz önünde bulundurulduğu 
takdirde giriş kısmından sonra iki fasıl
dan oluşan bir mukaddime ile on dört bö
lüme (bab), bu bölümlerinde alt başlıklara 
ayrıldığı görülür. Mukaddimenin ilk fas
lında sünnete bağlılığın önemi vurgulan
dıktan sonra Mu'tezile ile Kaderiyye'nin 
çeşitli gruplarına ait görüşler ele alınarak 
eleştirilir, ikinci faslında ise Selef ulema
sının aynı konulardaki kanaatleri dile ge
tirilir. 

Eserin birinci bölümü rü'yetullaha tah
sis edilmiş olup burada Allah'ın cennette 
görüleceğini kabul etmeyen Mu'tezile 
el eştirilmektedir. Halku'I-Kur'an konusu
nun işlendiği iki, üç ve dördüncü bölüm
lerde Kur'an-ı Kerim 'in kadim (gayri mah
IOk) olduğu hususu bazı ayetlere dayanı
larak ispat edilmekte ve özellikle Cehmiy
ye ile Mu'tezile'nin bu husustaki görüş
leri reddedilmektedir. Ardından Selefiy
ye'ye mensup bazı alimierin konuyla ilgili 
görüşleri aktanldıktan sonra Kur'an'ın 
okunuşunun bile mahiOk olamayacağının 
kanıtianmasına çalışılmaktadır. Eserin 
beşinci ve altıncı bölümleri, naslarda sa
bit olmakla beraber zahiri manaları itiba
riyle yaratılmışlık özelliği taşıdıkları için 
Allah'a nisbet edilmeleri sakinealı görü
nen "istiva, nüzOI, med', ityan, vecih, ayn, 
yed" gibi haberi sıfatiara ayrılmıştır. Eş

'arl'ye göre bu tür naslarda teşbih ve te'
vil diye ifade edilebilecek iki yöntem de 
isabetsiz olup en sağlıklı yol söz konusu 
sıfatları aynen kabul etmek. bunların ma
hiyet ve keyfiyet açısından yaratıkların sı
fatlarından farklı olduğuna inanmaktır. 

el-İbdne'nin yedinci bölümünde ağır
lıklı olarak ilim sıfatı üzerinde durulmak-

tadır. Daha sonra Mu'tezile ile Sünni ke
lamcılar arasında önemli bir tartışma ko
nusu haline gelen sübGtl sıfatiarın müs
takil birer kavram (anlam) olarak düşü
nülmesi meselesini ilim sıfatı örneği üze
rinde aydınlatmaya çalışan müellife göre 
Cehmiyye. Mu'tezile ve HarOriyye'nin asıl 
amacı Allah'ın bütün sıfatiarını inkar et
mektir. Ancak bu gruplar, müslüman yö
netimlerin tepkisinden korktukları için 
bu tür konularda dalaylı ifadeler kullan
maya mecbur kalmışlar ve kelime yapısı 
açısından s ıfat olan "alim"i Allah'a nisbet 
etmeyi benimsemişler, fakat bunun kö
künü oluşturan "ilim" sıfatını inkar etmiş
lerdir. Eserin bu bölümü. "sem"' ve "ba
sar" sıfatlarının zat-ı ilahiyyeye izafe edi
len "ilim"den bağımsız kavramlar olduk
larını ifade eden bir kısımla sona ermek
tedir. 

Eserin sekiz, dokuz ve onuncu bölüm
leri kader konularına ayrılmıştır. Ebü'I
Hasan el-Eş' ari burada, Mu'tezile'ye ait 
"AIIah' ı n irade sıfatının hadis oluşu ve 
mükelleflerin işledikleri kötü fiilieri kap
samayışı" şeklindeki fikirlerini çürütme
ye çalıştıktan sonra dokuzuncu bölümde 
kader problemini ilgilendiren kudret-i ila
hiyyenin kapsamı, lutuf, kafirin dini ger
çekiere karşı duyarsız hale getirilişi (hatm, 
tab' - ı kal b), e eel ve rızık, hi d ayet ve dalalet 
gibi konulara ilişkin görüşlerinden dolayı 
Mu'tezile'yi eleştirmiş. ardından kaderle 
ilgili olarak rivayet edilen bazı hadisleri 
nakledip onlara karşı eleştirilerini sürdür
müştür. 

el-İbane'nin on bir. on iki ve on üçün
cü bölümlerinde Mu'tezile'nin sahasını 
daraltlığı şefaat ile varlığını kabul etme
diği havz ve kabir aza bı konularına temas 
edilmiştir. Eserin son bölümünde ise Ehl-i 
sünnet ile Şii grupları arasında önemli bir 
tartışma alanı oluşturan devlet başkanlı
ğı (imamet) meselesi ele alınarak önce ba
zı ayetlerin dalaylı muhtevaları ve ayrıca 
ashabın fiili ittifakıyla Hz. EbO Bekir'in, 
ardından diğer üç halifenin hilafetinin 
meşrü olduğu ispat edilmiş ve ashabın 
tamamı hakkında iyi niyetli ve saygılı ol
manın gereği üzerinde durulmuştur. 

Son dönem araştırmacılarından bazı
ları bugün elde bulunan el-İbane'nin bü
tün bölümlerinin Eş' art'ye ait olamayaca
ğı. özellikle onun Ahmed b. Hanbel' e bağ
lılığını ifade eden ve mukaddimenin ikinci 
faslını oluşturan kısmın sonraki bir men
subu tarafından eserine eklenmiş olabi
leceği ihtimali üzerinde durmuşlardır (el
İbane, neş rede nin girişi, s. 74-76). Ancak 
eserin mukaddimesi ve bölümlerin muh-


